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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

٢٦ ش الجمھورية امام كلية الحقوق - برج النيل - المنصورة اوراسكوم للتدريب 

دمياط محافظة ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١ابراھيم جمال ابراھيم طلبه عماره٥٨٠٢ ١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١احمد ابراھيم عطيه١٦٨٨٦ ٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٦احمد احمد عبد& ابو ھيبه٢٣٠٧١ ٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٤احمد الخضر قاسم النحاس٢٧٩٧ ٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٦احمد السعيد محمد فھمى جاد٨٧١٢٤ ٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠١احمد السيد حسن سليم١٨٩٥٨ ٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٧احمد الموافى السيد الموافى٢٣٠٦٦ ٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٢٧احمد حامد محمد كسيبه٨٢٣٦١٣ ٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١احمد حامد مصطفى العشرى٢٤٢٦٧ ٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٢احمد حسن عبدالمنعم٢٧٧١ ١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٠احمد رافت طه المتولى٨١٨٢٧٢ ١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٣احمد ص7ح الدين ثابت٨٨٨١٤ ١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠١احمد عبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن١٦٣٣٠ ١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١احمد عبدالفتاح المرسى الحنفى ابوطالب٢١٥٥٢ ١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٧احمد على زكريا على دنون٨١٣٣١ ١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٤احمد عمر عبدالحميد الشاوى٢٠٠٥١ ١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٨احمد عوض الدسوقى الجوخ١٨٩١٢ ١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥احمد فتحى ابراھيم الفيومى٨٨٨٩١ ١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٧احمد كمال عطيه الزينى٨٨٣٩٢ ١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢١احمد مجدى عبدالونيس قابيل٨٣٢٢٧ ٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٢احمد مجدى على عبدالمنعم٨٣٩٦٥ ٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٢احمد مجدى محمد قنديل١١١٤٧ ٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢احمد محمد احمد خلف٤٨٢٨ ٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١احمد محمد حمدتو١٦٨٩٤ ٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٩احمد محمد سيف ا=س7م٨٩٩٥ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/١٩احمد محمد فتحى عسل٨٨٥٩٤ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٦احمد محمد محمد النمس٨١٥٩٢٣ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١احمد محمد محمد جمعه٨٤٣٠٩ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٨احمد محمد محمد عكاشه١٠٤٨٩ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٩احمد محمد محمد عوض الصعيدى١٤٠٥٨ ٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٩احمد محمد محمود طافح٢٦٠٠٤ ٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٥احمد محمد مصطفى علوان٣٤٩٩ ٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٩احمد محمود منصور محمد عبده الغزاوى٣٠٢٤ ٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٢احمد مختار سعد السعدنى٨١٣٠٥٩ ٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٣١احمد مصطفى طه روميه٢٤٥٨٥ ٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٤احمد نبيل ابراھيم سعد٨١٧٤١٥ ٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٠احمد نبيل محمود صبرى ابو عيطه١٨٩٠٢ ٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٦احمد يحيى عبدالمنعم عبدالھادى٥٧٥٦ ٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/١٨ادھم حسن عبدالحميد١٩٨٠١ ٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٧اسامه ربيع طاھر خضير١٣٢٢٨ ٤٠
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٦اسامه ربيع يوسف البيسى٢٢٢٦٥ ٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٦اسراء الحاج طه محمود طه الھنداوى٢٥٢٩٣ ٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٣اس7م سعد سعد العصفورى١٦٦٠ ٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٦اس7م سمير حامد يونس٢٦٦١٠ ٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١اس7م طاھر عبده١٨٥١٨ ٤٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٦اس7م محمد السعيد الخطيبى١٠٤٩٢ ٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٣اسماء ص7ح محمد الشافعى سيد احمد٢٣٠٠١ ٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢١اشرف احمد رضا مرسى ابو العوض٢٦٠٤ ٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٢اشرف احمد على ھ7ل١٧٣٥٣ ٤٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١اشرف محمد السيد خشبه١٧٦٣٩ ٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠٨ا=ء جمال محمد السعيد عبدالقادر٨٤٦٨٥ ٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٢ا=ء عبدالفتاح مصطفى الحمايمى٩٩٣١٧ ٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٦السعيد السيد س7مه٨١٩٦١٨ ٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠١امجد السعيد السيد العتمه١٠٦٣٣ ٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٥امنيه رمضان عز الدين السيد على١٧٣٢٦ ٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٠اميره اسعد محمود٢٨١٥٥ ٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠٢اميره السيد السيد السيد١٩٧٠٥ ٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١انوار محمد خليل ابراھيم١٧٠٧٩ ٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠٧ايمان فؤاد محمد كامل داود٨٢٤١٤٢ ٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠٨ايمان محسن محمد جويده٢٤١٨٤ ٦٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٠ايمن برھام برھام رجب عيد١٠٧٣٧ ٦١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٩ايه سمير احمد شريف٢٥٢٢٦ ٦٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٨ايھاب احمد كركر مسعد عمر١٨٠٣٦ ٦٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٤بسنت امين امين العربانى٢٥٠٨٣ ٦٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٤تسنيم رجاء محمد طاھر الخنينى١٢٥٩١ ٦٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠١حسام حسن كمال محمد مجاھد٨١٧٥٠٤ ٦٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٤حسام محمد محمد عبدالس7م٢٣٥٤١ ٦٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥حسان عبدالحليم عبدالحليم٨٨٨٤١ ٦٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١حسن ع7ء ابوالع7 طوه حجاز٢٢٢٦٣ ٦٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٤حسن محمد محمد الجويلى٢٣٠٩١ ٧٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٢٤حنان محمد شعبان معروف٣٣٩٣ ٧١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٠خالد عبدالس7م محمد١٨٥٦٠ ٧٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٣خلود محمود الباز السعيد٦٤٣٩ ٧٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠١داليا على محمد عبدالفتاح كيوان٨٣٦٥٦ ٧٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٣٠دعاء احمد احمد العيشى٨٨٢٩٨ ٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٩دعاء محمد سمير٢٨١٤٤ ٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٧دينا عيد مسعد الباز٩٣٥٥ ٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٩دينا محمد محمد جمعه١٠٧١٥ ٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٤رانيا السيد محمد عوض٨٥٩٦٧ ٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٥رانيا نبيه مصطفى عبدالحليم ضيف٩٢٧٨ ٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٠رحاب محمد عبدالمنعم المراكبى٢٦١٢٢ ٨١
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٣٠رضوان صبيح صبح مصطفى٢١١٣٩ ٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٧رغده امين محمد ابوالعز١٧٥٩ ٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٧رفيده رجاء محمد طاھر حنين١٢٥٩٣ ٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٤رنا ص7ح محمد المتولى٩٩٩٣٤٨ ٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٥رويدا على السعيد ابوشحاته٨١٨٢٢٩ ٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣ريم سعد اسماعيل عبده سرحان١٧٧٥٨ ٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥ريھام جبر خليل٢٤٠٣٠ ٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١ريھام عصام محمد حسين داود٨٣٦١٧ ٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠١زياد حمدى ص7ح حواس١٢١٠٨ ٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/١٦زياد محسن اسماعيل ابو دوباره٥٦٥٠ ٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٥زياد ياسر نصر الدين بزوم٦٨٩٧ ٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥زينب عبدالحميد على على المنسى٨٢٩٠٣٤ ٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٦ساره السيد محمود جابر الم7ح١٠٠٧٩ ٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣ساره حسام عبدالغفار عبدالحفيظ العنانى١٥٤٩٢ ٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٦ساره سليمان على سعد٩١٧٦١٣ ٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٧ساره فؤاد محمد عبدالعظيم شحاته٨١٦٨٢٢ ٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٥سامح محمد احمد المرساوى١٠١٨٩ ٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٢٥سعيد محمد السعيد الحطيبى١٠٤٨٨ ٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٠سلوى حسن عبدالرحمن اللبان٨٥٩٩١ ١٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٣١سماء سعد عباس٢٨١٢٢ ١٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١١سميره فھيم محمد الخياط٢٤٥٥١ ١٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٢/٠٤سوسن محمد على مجاھد١٧٥٨١ ١٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٣شادى طارق ابراھيم الشناوى١٨٦٤٣ ١٠٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/١٢شاھنده يسرى طاھر ب7ل٨٥٩٨٩ ١٠٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٣شريف ج7ل محمد السيد الوصيف٨١٥٨٢ ١٠٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٣شيماء طه ابراھيم الفداوى١٧٠٥٣ ١٠٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٢٤طارق يحيى الحسانين رضوان١٩٠٦٤ ١٠٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٧طلعت على مصطفى مصطفى الجوادى٨٧٨٠٨ ١٠٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١عاصم عصام محمد ا=سود٨٣٨٣٤ ١١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٩عاليا ھيسم محمود الروس٨١٤١٠٨ ١١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١عبدالرحمن ابراھيم محمد عرنسه١٢٤٦١ ١١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١١عبدالرحمن اسماعيل محمد على١٦٦٨٣ ١١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠٧عبدالقادر صبرى محمد عبدالفتاح٨٢٥١٨٣ ١١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٢عبده احمد عطيه راشد١٦٤٠٠ ١١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٢٧عبده صالح طه ش7طه٩٦٤٢ ١١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٣٠عبير اشرف محمد عزيزه٨٨٠٥٦ ١١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٣عبير السعيد سيد احمد الغار٩٩٩٢٣٦ ١١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١على محمد يس على فرج٨٨٨٨٩ ١١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٢٢عمر محمد رفعت السعيد١٩٨٤٣ ١٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٨عمرو عبدالمنعم انور٨٨٨١٨ ١٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢١عمرو ماجد محمد فھمى الشربينى٢٥٥٦٢ ١٢٢
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٦عمرو محمد ا=مام الصعيدى٢١٥٩٥ ١٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥عمرو محمد حسنى شطا١٧١٣٢ ١٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٣غاده حسام عبدالغفار عبدالحفيظ النانى١٥٤٩١ ١٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢١غدير ھانى سعد كيوان٨٨٢٦٩ ١٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٠فاتن عبدالظاھر عبدربه السيد دياب٢٥٠٩٤ ١٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/١٠فاطمه احمد السيد لواطى٨٢٥١٩٨ ١٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٣٠فاطمه محمد عبدالمعطى شتا٨٨٢٧٠ ١٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠٩فاطمه وھبه عبدالوھاب السيد البطه٤٩١٣ ١٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٠١فيفيان ھشام حفناوى السيد٨٨٩٤٢٨ ١٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٦كريم الدين محمد على الشناوى٩١١٢ ١٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٤كريم رفيق محمد العويلى عبيه١٠٨٩٠ ١٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٤كمال الدين محمد ابراھيم ربيع٨١٥٩٣٦ ١٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٠ليلى على على على الحفناوى١٢٥٩٤ ١٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/١٧محمد احمد حامد احمد كامل١٠٤٥٣ ١٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٩محمد احمد عباس ابراھيم٨٢٥١٧٩ ١٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٢محمد احمد عبده بدوى العباس١٨٩٠٣ ١٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٢محمد احمد محمد ابراھيم داود٨٧٩٣٣ ١٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١٤محمد احمد محمد رزق العاصى٦٩٥٧ ١٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٧محمد احمد محمد قراميط٤٥٨٧ ١٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٦محمد اسماعيل حسن ب7ل٨٧١٢١ ١٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٢٠محمد السيد عبدالعاطى محمد٩١٠٨ ١٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٥محمد السيد محمد طه٢٨١٥١ ١٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠٢محمد ج7ل مصطفى١٨٥١٩ ١٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٧محمد حسن عزمى عطا &٤٩٧٩ ١٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/١٦محمد حمدى مسعد اسماعيل٨٨٦٧٩ ١٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٠١محمد حمزه ابراھيم ابو العيله٨٣٧٧٠ ١٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٥محمد خليل محمد الصاوى خليل ضيف٨٥٨٩٧ ١٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦محمد رمضان عبدالحميد دھشان١٧٠٩٦ ١٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٨محمد سامى محمد ابراھيم٢١١٨٨ ١٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٠محمد شعبان الدسوقى البسيونى٢٥٢٩١ ١٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٣محمد ص7ح قطب١٦٨٨٩ ١٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٣محمد عبدالفتاح احمد ابو سمره١٠٠٣٠ ١٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٠١محمد على الحمادى احمد ورده١٧٣٩٣ ١٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٧محمد عيسى مسعد على الموافى٨٤٣٨٠ ١٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/١٠محمد فتحى غازى ضبش١٠٧٠٣ ١٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠١محمد فتحى يحى عامر٨٧٨١٠ ١٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠١محمد فيصل عبدالحميد حجازى الديب٨١٨٢٦٦ ١٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٥محمد محروس عبدالباقى الجوھرى٥٤٣٣ ١٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٩محمد محسن ابراھيم١٦٨٨٧ ١٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١١/٢٥محمد محمد ابراھيم ربيع٨١٥٩٢٩ ١٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١محمد محمد حامد اسماعيل الشافعى٩٩٢٥١ ١٦٣
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٨محمد محمد صبرى سالم رجب٨٧٨٣٢ ١٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٣محمد محمود عوض سعدون٩٦٥٢ ١٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١محمد محمود منازل محمد محمد٢٢٢٠٤ ١٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٩محمد مسعد ابراھيم السيد١٠١٩١ ١٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٢٥محمد معشوق جبر سعيد على الجوادى١٨٦٣٢ ١٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٤محمد نبيل شعبان ابراھيم١٨٠٢٥ ١٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٣١محمد يسرى غريب عامر١٣٠١٩ ١٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٣محمود احمد محمد محمد عيسى١٢١٤ ١٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٥محمود سامى السيد محمد١٧٠٥٨ ١٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٥محمود محسن محمود بصل١٧٥٦ ١٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٧محمود محمد انور الغراز٧٩٧٩ ١٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٢٠محمود محمد مدين السيد١٢٤١٥ ١٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٨محمود نادر محمود محمود الفقى٩٢٤٣١٠ ١٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١مدحت محمد عبدالرحيم السيد مراد٩٩٩٢٣٧ ١٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١١مروه السعيد زكى حسنين حموده٢١١٥١ ١٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠٥مروه محمد محمود الطحاوى٨١٤١٠٢ ١٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٧/٢٨مصعب زكريا محمد عبده معيط٢٢٠٨٣ ١٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٦معتز سامى على الزكى٨١٥٠٦١ ١٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٤معتز صالح عبدالرازق صالح٧٩٧٨ ١٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٢٢معتز محمد محمد العطفى١٠٧٣٤ ١٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٠منار احمد محمود محمد٩٩٢٥٠ ١٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٦منه & حسن على الھندى٨٣٦٥٥ ١٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠١منه & مختار النجار١١١٣٦ ١٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٨منى احمد مصطفى الشامى٢١٥٩٧ ١٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٣منى السيد عيد سراج٨٤٧١٣ ١٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٥منى العدوى محمد العدوى سماحه٨١٥٨٦١ ١٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٤مھا على حسن ھ7لى١٢٢٩ ١٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١مھا عماد ھاشم٢٤٠٢٦ ١٩١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٢٦مھران احمد مھران حسن١٢٢٠٥ ١٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥مھند سعد فتحى قاسم الم7حى١٣٢١٩ ١٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٥مى سمير فتحى الباز٨٥١٢ ١٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢١مى محمد محمد احمد ا=كرداى١٥١٣٤ ١٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠١مياده عبدالقادر لطفى عوض١١١٤٩ ١٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/١٨نانيس طارق رجب طيره١٧٣٥٢ ١٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٤ندى ابراھيم عبدالرحمن٩١٧٦٠٩ ١٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٧نرمين محمد السيد محمود العراقى٢٨٠٦١ ١٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٣نرمين محمود محمود شريشر١٧٧٢٥ ٢٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠٦نسمه مسعد احمد١٠٥٥٢ ٢٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠نشوى نشات الدسوقى١٦٨٩٣ ٢٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٣نھاد اسماعيل على ابو عمر١٦٦٨١ ٢٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥نھال ناجى السعيد١٥١٤٢ ٢٠٤
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٩نھله محمد عبد&١٧٦٦٣ ٢٠٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٥نھى ص7ح الدين حامد ابراھيم ابوالعنين١٧٨١١ ٢٠٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١نھى عبده حسن عبدالرزاق١٠٤٧٨ ٢٠٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٠٨نورا مصطفى مصطفى٩٢٨١٥٥ ٢٠٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢٥نورھان محمد سامى فتحى يوسف النحراوى١٨١٧ ٢٠٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٠ھاله محمد حسن الشبراوى٨٥٩٩٢ ٢١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٦ھبه عبده حسن عبدالرازق٩٩٩٣١١ ٢١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/١٥ھبه عرفه السيد٢٤٠٢٨ ٢١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠٣ھبه كفاح عبدالرازق الشربينى١٦٦٣٩ ٢١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٢٣ھدير عبدالس7م احمد ابوالعطا٢١٠٨٧ ٢١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٠ھديل حمدى حسين السقا١٦٦٨٢ ٢١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٩ھند مجدى فھمى الحارونى١٧٠٢٣ ٢١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/١٠وائل السيد عبده مصطفى١٠٥١٩ ٢١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠١و=ء محمود محمد عبدالعزيز قراميط٨٤٦٤٩ ٢١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٧وليد احمد عبد& مصطفى٢٣٠٧٠ ٢١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٤وليد محسن عبدالعزيز طه٢٥٢٩٤ ٢٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٨وليد مسعد محمد س7مه١٧٥٥ ٢٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٦يسرى سميح ابراھيم الدسوقى١٢٣٢٣ ٢٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١يمنى جبر خليل٢٤٠٢٩ ٢٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٥يوسف جمال يوسف احمد دراز٨٧٩٣٤ ٢٢٤
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